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 Voorwoord 

Oh!  Wat zijn ze veranderd, wat zijn zij groot geworden!!!!   

Onze baby’s van 2014 zijn nu de peuters, onze peuters zijn de bso-ers! 

Wij hebben veel mee gemaakt en er komt nog meer. Maar op dit 

moment aandacht voor het laatste bijzondere project. 

Certificaat Groen Cement! 

Het team van SKD kinderopvang heeft er voor gekozen om 2015 af te sluiten met de 

kroon op haar Groen Denken en Doen. Een certificaat  halen voor het kwaliteitsmerk de 

Groene kinderopvang. Een pittig proces. 

Alles groen denken en doen, activiteiten verzamelen, beschrijven en deze in ons beleid 

opnemen.   

Het was ontzettend leuk en leerzaam om alles wat nodig is om het certificaat aan te 

vragen te verzamelen.  

Vanaf  het begin hebben we dagelijks pedagogische documentatie van onze activiteiten 

bijgehouden. Zo hebben we een indrukwekkend aantal foto’s en video’s van alle mooie 

groene momenten welke wij met kinderen hebben ervaren en beleeft.  Met aandacht, 

liefde en een pedagogische blik kijken wij terug naar blije gezichten, nieuwsgierige 

oogjes, enthousiaste kinderen in de regen, sneeuw, wind en op een zonnige zomerse 

dag.  De kinderen zaaien, geven water aan de planten en oogsten. Stiekem verdwijnen 

er aardbeitjes en/of snoep tomaatje in de mondjes. Hmmmm wat lekker. Groente en 

kruiden worden na het oogsten naar de keuken gebracht om deze vervolgens te 

verwerken in ons dagelijks vers bereid menu en/of de ouders ermee te verblijden.  De 

natuur observeren, herfstbladeren verzamelen, insecten vangen, de vogels en de vissen 

eten geven…. Wij zien kinderen genieten op de kinderboerderij  waar zij met de dieren 

spelen en de dieren bewonderen. Wij kijken blij toe wanneer zij de pompoenen zelf 

uithollen, de pompoen zaadjes inspecteren en vervolgens enthousiast aan de slag gaan.  

Trots en nieuwsgierig beleven wij een leerzame, gezellige groene dag bij de Papaver. Wij 

zien! Wij horen! Wij luisteren! Wij zingen! Wij vertellen!  

Het doet ons bijzonder veel genoegen dat wij ons respect en liefde voor de natuur, onze 

visie en missie over het groeien en bloeien samen met uw kind ook aan u kunnen 

uitdragen.  

Met groene groet , 

Suzana Orlic 
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 De Bloesemboom! 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat vliegt de tijd toch voorbij. De dagen worden korter en het is weer tijd om gezellig 

samen thuis te zijn en het nieuwe Bloesemboom magazine te lezen. De afgelopen 

maanden zaten bomvol nieuwe dingen. Ons kindcentrum is veranderd van verkeersplein 

in een heus herfstbos waar volop de ruimte was om de zintuigen te prikkelen en om 

weer een scala van kunstwerken te maken. Kunstwerken maken kunnen de kinderen 

wel;  pompoenen uithollen, parapluutjes in elkaar knutselen, aandachtig naar mooie 

herfstverhalen luisteren en ga zo maar door. Nu de bomen zo goed als kaal zijn en het 

weer buiten guur is sluiten wij bij de Bloesemboom het thema herfst alweer af. 

Sinterklaas en Zwarte Piet staan te trappelen want de decembermaand staat alweer 

voor de deur en het is tijd voor feest! Laat dit nu juist het nieuwe thema voor de 

aankomende weken zijn. De sint en Pietenpakken zijn uit de kast getoverd en de boot in 

de hal is versierd als stoomboot. Vergeten jullie ook niet een blik te werpen op de 

prachtige sinterklaas thematafel ?! De pedagogisch medewerksters en de kinderen 

hebben hiervoor een heuse stoombot geknutseld. Verder is de planning voor het thema 

al helemaal klaar en staat hij weer boordevol leuke, leerzame, lekkere, maar ook groene 

activiteiten. Het thema feest besteed natuurlijk ook een hoop aandacht aan de 

kerstviering en oud&nieuw, hierover volgt later meer informatie. 

Na goed geoefend te hebben met het thema verkeer gaat de SKD nu ook zelf de weg op, 

sinds 13 oktober zijn wij de trotse bezitters van de enige echte SKD Stint. De kinderen 

vinden een ritje in de Stint een waar avontuur en kijken er elke keer weer naar uit als we 

op stap gaan. Let goed op als u onderweg bent, misschien ziet u ons nog wel voorbij 

komen. 

Maandag 28 september hebben we de ouderavond over de VVE (Voor Vroegschoolse 

Educatie) gehad, het was een informatieve en boeiende avond gepresenteerd door 

Jolanda Noort. Voor deze gelegenheid had de moeder van Cloë en Duncan een heerlijke 

SKD taart gemaakt. Wij waren zeer enthousiast over de opkomst van de ouders en 

vonden het een geslaagde avond. Op naar de volgende ouderavond! 

Zoals ik al eerder benoemde staan de komende weken in het teken van feest, feest en 

nog eens feest. Dat we met zijn allen maar weer een hoop leuke dingen mogen 

organiseren en de kinderen weer een hoop leerzame activiteiten kunnen aanbieden. De 

pedagogisch medewerkers en de kinderen hebben er in ieder geval onwijs veel zin in. 

Wij wensen u heel veel leesplezier ! 

Groeten, het team van de Bloesemboom 
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 Pedagogiek in de praktijk 
Stint 
 
Het is vast niet onopgemerkt gebleven, maar we zijn sinds 13 oktober in het bezit van 
een prachtige Stint! 
Met de Stint worden elke dag de BSO kinderen van de diverse schoollocaties opgehaald 
en daarnaast gebruiken wij hem voor leuke uitstapjes. 
Elke dag weer vragen de kinderen van de locatie of ze mee mogen om een ritje te maken 
en als ze er eenmaal in zitten is het dikke pret. Het liedje “we zijn er bijna, we zijn er 
bijna” wordt veelvuldig gezongen en eenmaal terug op de locatie vinden de meeste 
kinderen het eigenlijk jammer dat het ritje weer voorbij is. Kortom een groot succes. 
Wij zijn erg blij met dit mooie vervoersmiddel en hopen in de toekomst nog vele 
kinderen ermee te kunnen vervoeren en leuke uitstapjes te maken! 
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Workshop pompoen snijden 

Met dank aan tuincentrum Groenrijk Rijswijk en de SKD hebben wij samen met de  

kinderen van de Bloesemboom en de Kindertuin een superleuke workshop pompoen 

snijden kunnen volgen. 

Met onze( niet te missen) groene SKD Stint werden eerst de kinderen van de Kindertuin 

opgehaald en naar Groenrijk gebracht. Ester stond de avontuurlijke reizigers al op te 

wachten met wat te drinken en een lekker koekje. De kinderen van de Kindertuin 

moesten nog even wachten, want het was nu tijd voor de kinderen van de 

Bloesemboom om een ritje naar Groenrijk in de Stint te maken. De kinderen hoefden 

zich gelukkig niet te vervelen tijdens het wachten, ze mochten helpen met het voeren 

van de diertjes en de kleurrijke vissen. 

Toen alle kinderen aangekomen waren en hun buikjes gevuld waren met een  

versnapering, was het tijd om pompoenen te gaan snijden! De kinderen stonden om een 

tafel en kregen elk hun eigen pompoen. De pompoenen werden open gesneden en 

hierna kon voor de kinderen het echte werk beginnen. De pompoen werd met een klein 

beetje hulp van de pedagogisch medewerksters, door de kinderen zelf uitgehold. De 

kinderen konden niet wachten om te beginnen, met schepjes en lepels werd er hard 

gewerkt om de pompoenen uitgehold te krijgen. Toen alle pompoenen leeg waren 

werden er door de kinderen gezichtjes op getekend en deze werden door de begeleiding 

uitgesneden. 

In de uitgeholde pompoen werd een kaarsje gezet en als allerlaatste detail werd er een 

poppetje in de deksel geprikt. De kunstwerken waren klaar en het resultaat was echt 

geweldig! 

Toen alle trotse kinderen terug waren op de locatie werden alle pompoenen uitgestald 

op de tafel in de hal en was het alweer tijd voor de lunch. Bij het ophalen hebben de 

kinderen de pompoenen vol trots aan de papa’s en mama’s laten zien. 

Het was een geslaagd uitje, bedankt Groenrijk! 
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De natuur ontdekken bij de Papaver in Delft 

In oktober was het tijd voor een natuurlijk en leerzaam uitje bij de Papaver in Delft. 

De Papaver is een natuur en milieucentrum gelegen in natuur en recreatiegebied de Delftse 

Hout. De kinderen hebben een boeiende tocht gemaakt door het centrum en veel geleerd over 

allerlei verschillende boomsoorten, dieren en nog veel meer wat met de natuur te maken heeft. 

Vanuit de Bloesemboom vertrokken we met de Stint naar de Kindertuin. Daar stonden de 

kinderen al te trappelen om in de Stint te stappen. Onderweg werd er een hoop gelachen en 

gezongen, het was dolle pret. 

Bij het centrum konden de kinderen leren welke bladeren bij welke bomen horen en welke 

geluiden gemaakt worden door verschillende diersoorten. Maar wat de kinderen toch wel het 

allerleukst vonden was de voelbak. Hier mochten de kinderen raden wat er in zat zonder dat ze 

het konden zien. Dit vonden de kinderen  toch wel reuze spannend en interessant. Verder 

konden de kinderen met een vergrootglas de binnenkant van een boomstam bekijken, al die 

jaarringen tellen was nog best lastig want het waren er zo veel! 

Na dit avontuur waar Freek in het Wild niet aan kan tippen, waren de ontdekkingsreizigers zo 

moe dat ze op de terugweg in de Stint in slaap vielen. Het was een leuke en leerzame ochtend.  
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VVE herfst  
 
Begin oktober zijn wij gestart met het VVE thema herfst. 
In de eerste week hebben wij verschillende activiteiten aangeboden op oriënterend 
gebied.  
Zo zijn wij de eerste dag met de kinderen naar het park geweest en hebben we een 
herfstwandeling gemaakt. Wij hebben wij ons gefocust op wat wij onderweg 
tegenkwamen. Zo zagen we een hele grote herfstboom met allerlei mooie herfstkleuren, 
heel veel eikels, blaadjes, paddenstoelen en andere herfstmaterialen voor op de thema 
tafel in de hal. Deze hebben wij ook meteen versierd met de kinderen toen wij terug 
kwamen op de bloesemboom. En wat dacht je van die mooie thema kubussen helemaal 
versierd in de herfstsfeer. 
Buitenspelen in de regen en de wind was ook een onderdeel van het VVE thema. Wat 
vonden de kinderen het leuk en wat hebben ze genoten. Want ja, het regent buiten… 
maar laten we dit ook eens voelen, wat voel je? Druppeltjes op je neus, haartjes worden 
nat, wat moeten we daar aan doen? Regenlaarzen, regenjassen, paraplu.  
Op het gebied van demonstreren en verdiepen hebben we ons vooral bezig gehouden 
met laten zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Hoe voelt een kastanje? Die is hard en 
glad, en een dennenappel? Die prikt een beetje. De blaadjes hebben echt een herfstgeur 
bij zich en welk hoedje past op de eikel? 
Luisteren naar de herfstgeluiden was ook 1 van de activiteiten, het regent hard, het 
regent zacht, het waait hard, het waait zachtjes. We gaan eens heel hard blazen, wat 
maken we nu? Harde of zachte wind? Regen maken met de plantenspuit was een 
succes. Jullie hebben de verhalen vast wel gehoord thuis! 
In de laatste week zijn we vooral gaan verdiepen, zoals het opruimen van de 
herfstbladeren op de speelplaats. Voordat we dat gingen doen hebben we het erover 
gehad hoe we dat het beste konden gaan doen, met een bezem, een stoffer en blik, een 
prullenbak, kruiwagens en gaan! In deze weken werd er ook veel interactief 
voorgelezen, in het begin zonder en later met bijpassende materialen.  
En natuurlijk onze herfstuitjes naar de Papaver en GroenRijk, hier wordt meer over 
verteld in een apart kopje. 
Inmiddels hebben wij dit thema met elkaar afgesloten en maken wij ons klaar voor het 
volgende thema: FEEST!  
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Ouderavond op de Bloesemboom  

 
De ouderavond had deze keer als thema VVE (voor- en vroegschoolse educatie)  

  

De ouderavond werd verzorgd door Jolanda Noort, zij heeft uitgelegd wat VVE inhoudt.  

Aan de hand van filmpjes, die gemaakt zijn van de kinderen en de leidsters konden de ouders 
zien wat wij op onze kindercentra allemaal volgens het VVE en de thema’s doen.  

Het was erg leuk om te zien hoe de ouders genoten van het filmmateriaal van de kinderen.   

We vonden het fijn dat er zo’n grote opkomst was en dat alle ouders zo enthousiast waren over 
onze nieuwe werkwijze. 

De moeder van Cloë en Duncan had een mooie en vooral lekkere Bloesemboomtaart gemaakt 
waar we allemaal heerlijk van hebben gesmuld.  

Kortom, deze avond met grote opkomst van ouders was informatief, gezellig en zeker voor 
herhaling vatbaar. We bedanken Jolanda Noort voor deze inspirerende presentatie!   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beweegkriebels 

 
De kinderen zijn helemaal weg van de beweegkriebel activiteiten. Het dansen vinden de 
Bloesemboom kinderen het allerleukste. Vooral “de gekke pas dans”. Zelfs na 10 keer 
blijft deze leuk. Wij willen dat de kinderen spelenderwijs leren bewegen en dit doen wij 
op verschillende manieren. De kinderen staan er dan ook echt voor open, jong en oud! 
Wij van SKD willen dit aanbod dan ook echter steeds meer gaan verbreden. Twee van 
onze Bloesemboom pm’ers hebben deze cursus gevolgd, maar het hele team bied 
beweeg activiteiten aan en vind dit leuk. Iedereen heeft weer andere ideeën en vooral 
nieuwe ideeën. 
Beweeg mee met SKD! 
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Sinterklaas 

4 december was het eindelijk zover! Er kwamen 2 Pieten langs op de Bloesemboom met 
voor iedereen een cadeau en heerlijke kruidnoten. 
De kinderen waren samen met de papa’s, mama’s en de pm-ers al vol smart aan het 
wachten op de Pieten. Er was voor iedereen wat lekkers en wat te drinken. De muziek 
stond aan en het feest kon beginnen. 
Opeens hoorden we getoeter van de stint,  keken we uit het raam en daar stonden 2 
Pieten op onze stint voor het raam naar ons te zwaaien. Wat SPANNEND! Niet veel later 
kwamen de Pieten met de stint het plein opgereden. De kinderen renden naar de ramen 
en zwaaiden naar de Pieten. Ester deed de deur open voor de Pieten en heette deze 
welkom. Het feest was nu echt begonnen! 
Eenmaal binnen kregen de kinderen kruidnoten van de Pieten, deden de Pieten met de 
kinderen een dansje en werden er twee grote zakken in het midden van de hal gezet 
met allemaal cadeautjes. De Pieten gingen op de grond zitten in de hal en de kindjes en 
ouders zaten er omheen. Voor elk kind was een cadeautje en ook de broertjes en zusjes 
die mee waren naar het feest waren niet vergeten door de Pieten. 
Er werd na het uitpakken nog flink gefeest, gesnoept en gedanst. 
Jammer genoeg was het daarna alweer tijd voor de Pieten om verder te gaan naar 
andere kindjes en verlieten zij onder luid gezang en allemaal zwaaiende en lachende 
kinderen de Bloesemboom. 
Tot volgend jaar lieve Pieten, het was een gezellige ochtend! 
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Kerstfeest op de Bloesemboom 

Op dinsdag 22 december hebben we een gezellige high tea gehouden met alle kinderen. 
Iedere pm-er had iets lekkers gemaakt ; er waren fruitspiesjes, kleine kaasflapjes, cup 
cakes, sandwiches en nog veel meer lekkers. 
De tafels waren gedekt en de hal was feestelijk versierd.  
Om 15.00 uur kwamen ook de kinderen die normaal gesproken niet op dinsdag komen 
voor het kerstfeest. 
Het was dan ook een gezellige boel. Nadat de etagères goed gevuld in de hal werden 
gebracht en de kinderen aan de tafels zaten kon de high tea beginnen. 
Met een Kerst muziekje op de achtergrond konden de kinderen kiezen uit de 
verschillende lekkernijen en werd er flink gesmuld! 
Na de high tea hebben we nog, de voor de kinderen herkenbare, kerstliedjes gezongen. 
Om 17.00 uur was het kerstfeest afgelopen en gingen de kinderen weer naar huis. 
Het was een geslaagde middag! 
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Oud & Nieuw op de Bloesemboom 

Ook op de Bloesemboom hebben we oud en nieuw gevierd. Met de kinderen hebben we 

uitgebreid gepraat over wat er ging gebeuren als het s ’avonds 00.00 uur zou zijn. Alle 

kinderen wisten dat er vuurwerk in de lucht te zien was. Ze hebben het ons uitgelegd als: 

‘ eerst hoor je een grote knal, BOEM, en daarna zie je allemaal verschillende kleuren in 

de lucht. Dit hebben we ook gemaakt op papier, te zien op de foto’s hieronder. 

 

 

 

 

 

 

En bij oud en nieuw horen heerlijke oliebollen. Uiteraard hadden we deze op de 

Bloesemboom, voor alle kinderen. En bij oliebollen hoort natuurlijk ook champagne 

(limonade).  Aan het eind van de dag hebben wij alvast het nieuwe jaar gevierd, en wat 

was het gezellig! PROOST!! 

 

 

 

 

 

 

    Gelukkig nieuwjaar namens alle  

Pedagogisch medewerkers van SKD! 
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Herfst liedjes  

 
 
De Eekhoorn 
 
Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje 
Eekhoorn, eekhoorn, spring maar met een vaartje 
Tikke, takke, tomen 
Roetsj! In de bomen 
 
 
Met deze link op youtube kunt u het liedje beluisteren:   
http://youtu.be/pHZBpfVJQFw 

 

 

 
 

 
Onder hele hoge bomen  
 
Onder hele hoge bomen 
in een groot kabouterbos 
staat een heel klein aardig huisje 
zomaar midden op het mos. 
‘k Zou er best in willen wonen, 
maar ik ben toch veel te groot. 
’t Is gemaakt voor de kabouters 
met hun jas en mutsjes rood. 
 
Als het ’s avonds donker wordt 
is dat helemaal niet naar, 
want dan zitten de kabouters 
zo gezellig bij elkaar. 
Ieder zit dan op een krukje 
met een kaarsje in zijn hand 
en dan zie je alle lichtjes 
van kabouterliedjes- land. 
 
 
Met deze link op youtube kunt u het liedje beluisteren:  
http://youtu.be/VxTISK8qoPM 
 

 
 

http://youtu.be/pHZBpfVJQFw
http://youtu.be/VxTISK8qoPM
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 Zo doen wij dit op de Bloesemboom! 

 

Ruildagen 

 

SKD bied als extra dienst aan haar klanten de mogelijkheid om conform contract en 

ingekochte dagdelen de niet gebruikte dagen in te halen en/of te ruilen onder de 

volgende voorwaarden ; 

• dagen in te halen wanneer uw kind ziek en/of op vakantie is 

• nationale feestdagen vallen buiten het ruilprotocol 

• ruilen van dagen gaat per dagdeel van 5 uur 

• ruildagen dienen opgenomen te worden binnen het kalenderjaar en komen te 

vervallen per 31 december 

• wanneer u gebruik wilt maken van openstaande ruildagen en/of van dagen wilt ruilen 

dient u dit minimaal 1 week vooruit schriftelijk aan te vragen 

 

Sluitingsdagen 2016 
 

Vrijdag   25 maart 2016  16.00u gesloten (Goede vrijdag) 

Maandag  28 maart 2016  Tweede Paasdag 

Woensdag  27 april 2016  Koningsdag 

Donderdag  5 mei 2016   Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag 

Maandag  16 mei 2016   Tweede Pinksterdag 

Maandag   5 december 2016    16.00u gesloten (Sinterklaas) 

Maandag  26 december 2016 Tweede Kerstdag 

 

Mobiele nummers op locatie 

Sinds kort zijn wij op de Bloesemboom in het bezit van twee mobiele telefoons. Deze 

telefoons nemen wij mee als we een uitstapje maken en u kunt ons bereiken in geval 

van nood. 

KDV 06 - 20 48 23 15 

BSO 06 - 20 48 45 90 
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Jaarplanning Piramide projecten 2016 

 

Week : Thema : 

Week 1 t/m 4 Ziek & gezond 

Week 6 t/m 9 Kleding / Mensen 

Week 11 t/m 14 Lente 

Week 16 t/m 19 Wonen 

Week 21 t/m 24 Kunst 

Week 26 t/m 29 Zomer 

Week 31 t/m 34 Eten & Drinken 

Week 36 Welkom 

Week 38 t/m 41 Verkeer 

Week 43 t/m 46 Herfst 

Week 48 t/m 51 Feest /  Winter 

 

Tussen de thema’s zit een stopweek. Deze stopweek is voor het afronden van het 

lopende thema en het opstarten van het nieuwe thema. 
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Groene opvang  

Op de Bloesemboom stimuleren wij het Groen Denken en ontdekken wij met de 

kinderen graag het buitenleven. 

Conform de wet- en regelgeving voor de kinderopvang hebben wij voor kinderen van 0-4 

jaar een aangesloten buitenterrein. Daar kunnen de kinderen in verschillende hoeken 

hun eigen fantasie volgen, spelen met natuurlijke materialen, voelen van verschillende 

ondergronden en diverse vogels, insecten en kleine zoogdieren ontmoeten.  

De kinderen van 4-12 jaar kunnen naast de aangesloten buitenruimtes ook gebruik 

maken van een aangrenzende natuur-buitenruimte. Hiervoor zijn de wettelijke regels 

met betrekking tot buitenspeelruimte kindercentra van toepassing. 

Dagelijks gaan wij minimaal 60 minuten met de kinderen naar buiten. Hierbij gaan wij 
ervan uit dat er bij de juiste kledingkeuze geen slecht weer bestaat. Afhankelijk van het 
weer gebruiken wij: poncho’s, overalls, hoeden, mutsen, shawls, regenlaarsjes, parasols, 
parapluutjes, handschoentjes en alle andere attributen die nodig zijn om het kind op het 
gemak te stellen en prettig buiten te laten spelen.  
Regelmatig zijn wij met de kinderen bezig met verschillende natuurprojecten zoals een 

vlinderproject, een boomproject, waterproject etc. Ter ondersteuning van het groene 

denken worden themakisten met natuurmaterialen gebruikt. Werken met de natuur 

vinden wij verrijkend voor het kind. Wij beschouwen de binnen- en buitenruimte als een 

geheel. In overleg en met toestemming c.q. begeleiding van de groepsleiding mogen de 

kinderen hier vrij spelen. Regelmatig organiseren wij groene uitstapjes in samenwerking 

met diverse Natuur&Milieu Educatie (NME) organisaties. Hiervan wordt altijd een 

pedagogische registraties gemaakt t.b.v. verdere verrijking van het dagelijkse aanbod 

van activiteiten. 

De frisse lucht en het plezier dat kinderen beleven aan het buitenspelen is bepalend 
voor hun gemoedstoestand en heeft een positieve invloed op het fysieke welbevinden 
van het kind. 
 
Buitenspelen en in de natuur zijn daagt uit tot intensief verkennen, bewegen en 
ondernemen, is gezond en stimuleert de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling 
van het kind.  
 
Buiten is voor ons de plek waar de sociale ontwikkeling nog meer tot zijn recht komt. 
Door buiten te zijn worden kinderen gestimuleerd respect voor de natuur en elkaar te 
tonen en hun krachten in de vrije omgeving te bundelen.  
 
Buitenspelen leidt tot behendigheid. Leren en durven balanceren, springen, kruipen, 
ontwijken, klimmen, hangen, zwaaien, etc., stimuleert de motorische ontwikkeling.  
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De buitenomgeving stimuleert de cognitieve ontwikkeling en prikkelt de zintuigen. Het 
geeft aanleiding tot onderzoeken, samen spelen, exploreren en verdiepen. In het proces 
leert het kind zijn grenzen te bepalen en in zijn eigen kracht te staan. 
 
Ouders worden op het gebied van het groen denken op de hoogte gesteld middels 
mondelinge overdracht, de website van de locatie, locatie-magazine, facebook en 
ouders hebben inzage in het “groene” activiteiten boek dat op de locatie aanwezig is.  

 

SKD Kinderopvang is Delft MaMa new sponsor! 

 

As of the 7th September Delft MaMa is pleased to announce our new sponsor and 

playgroup centre - Stichting Kinderopvang Delft (SKD) Delft MaMa and SKD will work 

together to support playgroups, workshops and meetings. With the skills, knowledge 

and premises that SKD offer in conjunction with an already supported Delft MaMa, the 

future of this partnership is very exciting. 

  

There will be two centres available to Delft MaMa and playgroup accordingly. Both are 

accessible by public transport, or there is free parking close by. Opening and closing 

times of Delft MaMa playgroup will be exactly the same: 

 from 10:00 until 11:30  

 Tuesdays at Sasboutstraat 3 

 Fridays at Pijperring 1A 

Delft MaMa looks forward to this exciting new venture and working alongside such an 

exciting and innovative Kinderopvang! 

 

Suzana Orlic from SKD:   

"SKD Kinderopvang provides a safe and caring environment in which children can 

develop, play and have fun. We celebrate each child’s uniqueness while encouraging 

social interaction and a sense of community.  

SKD Kinderopvang is open from 7:00 am to 7:00 pm year-round, including school 

holidays. We are closed only on official Dutch public holidays. At SKD Kinderopvang we 

understand your busy and ever-changing schedule and offer flexible childcare times to 

meet your needs. SKD Kinderopvang is a subsidiary of the Delft Child Foundation and 

operates in accordance with Dutch Childcare Law and Regulations. That’s why we are 

happy to work together with Delft MaMa and to promote their programme of the 

http://www.delftmama.nl/9-uncategorised/201-skd-kinderopvang-is-our-new-sponsor
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well-being and integration of international mothers-to-be and mothers of young 

children in and around Delft." 
 

Opening TSO & BSO 

BSO 

SKD Kinderopvang heeft er voor gekozen om een groen, kleinschalig en knus verblijf aan 

schoolgaande kinderen aan te bieden. Na schooltijd worden kinderen verwelkomd in 

een woonkamer waar zij snel het  gevoel krijgen dat zij thuis zijn en niet de hele dag op 

school moeten blijven. Een kleine groep, activiteiten aanbod en persoonlijke aandacht 

helpen het kind om nieuwe energie te ontwikkelen en de naschoolse tijd actief, 

leerzaam, gezellig en  ontspannen door te brengen. Het  activiteiten aanbod wordt 

uiteraard  met de kinderen besproken en bepaald, daar wij kinderparticipatie zeer 

belangrijk vinden. 

Wij zijn 52 weken open, in de schoolweken vanaf de school sluitingstijd tot 19:00 uur en 

in de schoolvakanties van 7:00 tot 19:00 uur. Wij bieden flexibele contracten en opvang 

op maat. Aan kinderen welke tot 19:00 uur blijven bieden wij een verse zelfgemaakte 

vegetarische  warme maaltijd en/of  vers gebakken brood. In de schoolvakanties zorgen 

wij voor een gezellige en ontspannen vakantie tijd. Indien gewenst spreken wij met 

ouders af om kinderen naar diverse activiteiten te brengen zoals zwembad, sport en er is 

een mogelijkheid voor gestructureerde huiswerkbegeleiding.  

 

TSO 

Met ingang van 24 augustus 2015 bieden wij TSO aan op de Bloesemboom alleen voor 

kinderen van het Mozaïek aan de van Alkemadestraat. De kosten bedragen voor het 

schooljaar 2015\2016  € 3.80 per kind per dag dat het kind aanwezig is. U kunt TSO 

afnemen door een strippenkaart van 38,-(voor 10 keer) per kind op de Bloesemboom te 

kopen. Deze strippenkaart wordt afgetekend op het moment dat uw kind gebruik maakt 

van de TSO. De prijs is inclusief maaltijd en drank. 

U kunt dan kiezen uit een verse vegetarische warme 

maaltijd zoals geserveerd op het Kinderdagverblijf of 

een verse broodmaaltijd met beleg. Wij zorgen ervoor 

dat uw kind uit school word gehaald en na de lunch 

weer word terug gebracht. Tussen schoolse opvang 

zien wij als een moment van rust en voorbereiding op 

weer een druk middag programma op school. 

Activiteiten na het eten zullen hier op worden 

aangepast.  
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Stichting Babyspullen 

Stichting Babyspullen verzamelt landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen en maakt 

daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken wij via diverse instanties 

gratis aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk hebben. Waarom wij dat 

doen? Omdat in Nederland 1 op de 9 kinderen opgroeit in armoede. In grote steden is 

dat zelfs 1 op de 4 kinderen… Wij vinden dat elk kind recht heeft op een goede start! 

Wij van SKD Kinderopvang zijn erg trots op de hoeveelheid babyspullen die wij de 

afgelopen periode hebben mogen inzamelen op de Kindertuin en de Bloesemboom. 

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website www.stichtingbabyspullen.nl of bij 

de pm-ers op locatie 
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Vanuit de oudercommissie 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Als oudercommissie zijn we na de zomer weer twee maal bij elkaar gekomen om te 

vergaderen. We spraken over van alles, bijvoorbeeld onze ervaringen met de BSO, de 

mogelijkheid van jaarlijkse oudergesprekken tussen PM-er en ouder(s) over de 

ontwikkeling van hun kind en het gebruik van de schriftjes. 

We zijn blij u te kunnen melden dat twee nieuwe leden zich hebben aangemeld voor de 

oudercommissie. Zij stellen zich hieronder  aan u voor. 

Verder waren we als oudercommissie in september in de weer met het organiseren van 

een cadeau voor de dag van de PM-ers.  Ook daarover kunt u hieronder meer lezen. 

 

Dag van de Pedagogisch medewerker (PM-er) 

De derde donderdag van september  is uitgeroepen tot dag van de Pedagogisch 

medewerker. Dit jaar was dat op 17 september.  Als oudercommissie hebben we alle 

ouders gevraagd om mee te werken aan een leuk en lekker cadeau voor ‘onze’ PM-ers.  

Zo wilden we hen bedanken voor alle zorg en betrokkenheid bij onze kinderen.  

Dank aan alle ouders die hebben meegeholpen om de mand te vullen met geknutselde 

theezakjes en lekker dingen!  Mocht u het gemist hebben, hieronder op de foto 

nogmaals het resultaat! 
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Vergaderschema 

De oudercommissie komt op 17 februari 2016 tussen 19.30- 21.30 uur weer bij elkaar 

voor een vergadering. U bent als ouder altijd welkom om aan te schuiven of 

agendapunten in te brengen! U kunt ons aanspreken, telefonisch benaderen of via de 

mail reageren: ocbloesemboom@stichtingkinderopvangdelft.nl 

 

Nieuwe leden 

Onze oudercommissie is na de zomer uitgebreid met twee nieuwe leden! Wendy, de 

moeder van Jayden en Sylvie, moeder van Lakshmi en Sanjay. 

Ze stellen zich hier even kort aan u voor: 

“I am Sylvie Dijkstra-Soudarissanane. I am French, with Indian origins. I came to The 

Netherlands in 2007 for my PhD studies in Aerospace Engineering. Since then, Arne and I 

have two beautiful children Lakshmi (3.5 years old) and Sanjay (1.5 year old). They both 

understand and speak fluently French and Dutch. As Arne and I still speak to each other 

in English, we noticed that our children also understand very well English, just by 

listening to us. They also regularly listen to Tamil, my mother tongue, through my family 

living in Paris. I find it very important to be involved in the daily life of my children. By 

taking part of the "Ouder Commissie", I have the opportunity to actively participate in my 

children's daycare environment, and make sure they are in good hands. Also, I find it 

important that non-Dutch parents are represented. This daycare is looking after many 

children of different nationalities, who speak different languages and have different 

background cultures. This experience is very interesting and I hope that other parents will 

also join us” 

“Mijn naam is Wendy Hunnego, ik ben de moeder van Jayden. Jayden zit van maandag 

t/m donderdag op De Bloesemboom. 

Ik wil graag betrokken zijn bij het Kdv waar mijn zoon Jayden zit. Meedenken en 

meedoen tbv van het kdv, mijn steentje bijdragen waar kan, maar ook aanspreekpunt 

zijn voor andere ouders, weten wat er leeft en kijken wat we met elkaar kunnen doen om 

er een mooie plek voor de kinderen van te maken” 

Bij de ingang van De Bloesemboom, boven de 

kapstokken, vindt u onze foto’s en gegevens. 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie 

 

mailto:ocbloesemboom@stichtingkinderopvangdelft.nl
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 Recept 

Recept Pompoensoep 

Ingredienten 

• 1.2 kg pompoen  
• 2 uien 
• 2 tenen knoflook 
• 250 g winterpeen 
• 3 el olijfolie 
• 2 laurierblaadjes 
• 1 tl komijn (djinten) 
• 1 liter kraanwater 
• 1 groentebouillontablet 
• 125 g crème fraîche (bekertje 

 

  

Bereiden 

1. Snijd de pompoen in schijven. Verwijder de zaden en de draderige binnenkant en snijd 

met een scherp mes de schil er af. Snijd de pompoen in grove stukken. Snijd de ui en 

knoflook fijn. Schil de winterpeen en snijd hem in plakken. 

2. Verhit de olie in een grote pan en bak de pompoen, winterpeen en ui 5 min. Voeg de 

knoflook, laurierblaadjes en komijn toe. Schenk het water erbij en voeg het 

bouillontablet toe. Breng aan de kook en laat alles in 30 min. gaar worden. 

3. Verwijder de laurierblaadjes. Pureer de soep met de staafmixer en breng op smaak met 

peper en zout. Roer de crème fraîche los met een lepeltje, zodat deze smeuïg wordt. 

Schep de soep in diepe borden of kommen en schep er crème fraîche op. Smullen maar! 

 

 
Deze maaltijd is een groot succes op de Bloesemboom! 
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Knutsel idee 

Herfstknutsels 
 
 
 
 
Egel 
 
Benodigdheden:  klei, houten stokjes, verf en wiebeloogjes 
 
Uitvoering: Verf de houten stokjes in verschillende kleuren. Maak een egel van klei. Duw 
de houten stokjes en de wiebeloogjes in de klei. 
 
 
 
 
 
 
Bladeren schilderij 
 
Benodigdheden: gekleurd karton en herfstbladeren. 
 
Uitvoering: Plak twee gekleurde vellen op elkaar. Plak daarna de blaadjes met sterke lijm 
op het papier. Zorg wel dat je de blaadjes van te voren tussen een boek hebt gedaan. 
Dan kun je ze makkelijker opplakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstboom  
 
Benodigdheden:  gekleurd karton, verf. 
 
Uitvoering: Maak van strookjes de boom en de takken. Stempel met je vingers de 
herfstkleuren in de boom. 
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Zelf doen! 

Maak hier jouw eigen herfst/wintertekening! 
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            Bloesemboom gemaakt door Mayla Dursun herfst&winter 2015/2016 
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Dit magazine is een uitgave van kindcentrum de Bloesemboom in  
samenwerking met de oudercommissie.  Het magazine verstrekt informatie 
vanuit de directie, het team en de ouders. 
 
Het magazine verschijnt een aantal keer per jaar. Graag gaan we, met het 
oog op minder papierverspilling, in de toekomst over op een digitale 
verspreiding van het magazine. Wilt u dit magazine de volgende keer al per 
mail ontvangen? Stuur ons dan uw emailadres door. 
 
Ook kopij of feedback is welkom! Mail naar 
bloesemboom@skdkinderopvang.nl o.v.v. magazine  
 
 

mailto:bloesemboom@skdkinderopvang.nl

